
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2611 /SYT-NVY 

V/v phản hồi tham gia nghiên cứu 

VCAPS4  

An Giang, ngày 26  tháng 09 năm 2019 

    

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

 

     Trong khuôn khổ “Nghiên cứu chiên lược y tế lồng ghép trong quản lý 

bệnh phổi mạn tính và cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế tuyến huyện” (gọi 

tắt là VCAPS4) được triển khai tại các Trung tâm Y tế huyện, thành phố từ năm 

2019 - 2021. 

 Theo Kế hoạch, nghiên cứu dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai trong quý 

IV năm 2019. Để hoàn thiện các thủ tục và tiến hành các hoạt động, Sở Y tế đề 

nghị các Trung tâm Y tế huyện, thành phố phản hồi về việc tham gia nghiên cứu 

và cung cấp thông tin cán bộ đầu mối theo mẫu (đính kèm) gửi về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) bằng văn bản và email nhnam03@angiang.gov.vn trước 

ngày 05/10/2019. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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SỞ Y TẾ AN GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ…….………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:………..TTYT- 

V/v tham gia nghiên cứu VCAPS4 

An Giang, ngày        tháng        năm 2019 

  

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang 

 

Trung tâm Y Tế …… có nhận được công văn số……/SYT-NVY ngày 

../…/2019 của Sở Y tế An Giang, đề nghị cho biết quyết định về việc tham gia 

nghiên cứu “Mô hình can thiệp quản lý bệnh phổi mãn tính và cai nghiện 

thuốc lá tại một số cơ sở y tế quận/huyện tại Việt Nam” – viết tắt là 

VCAPS4, dự kiến triển khai tại An Giang từ cuối năm 2019 đến hết năm 2021. 

Dựa trên tình hình hoạt động và nguồn nhân lực của đơn vị, Trung Tâm Y 

tế ……….. xác định sẽ tham gia nghiên cứu nêu trên. 

Trung tâm Y tế…………….  cử Ông/bà …………………….chức vụ: 

…………….  số điện thoại: ……………… địa chỉ email:………………… là 

cán bộ đầu mối để làm việc với nghiên cứu. 

Các đề xuất của TTYT khi tham gia nghiên cứu………. ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 
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